
	
Contribuindo	para	o	esforço	humanitário	global	

Fidelidade	apoia	refugiados	ucranianos	em	Portugal	
Associando-se	ao	Serviço	Jesuíta	aos	Refugiados,	para	apoio	humanitário,	de	saúde	e	

bem-estar	aos	cidadãos	ucranianos	refugiados	em	Portugal.	
	

Lisboa, 07 março de 2022. A Fidelidade associou-se ao Serviço Jesuíta aos Refugiados para 
prestar apoio humanitário imediato aos cidadãos da Ucrânia e ajudar a população em fuga 
devido ao conflito armado da Rússia a este país.  

Para mitigar o impacto que a guerra está a ter na população da Ucrânia e apoiar o 
movimento de pessoas obrigadas a fugir do seu país, a Fidelidade associou-se ao Serviço 
Jesuíta aos Refugiados, que está a desenvolver respostas de assistência humanitária e 
iniciativas de acolhimento e integração dos deslocados. 

Para além do apoio humanitário no terreno aos cidadãos ucranianos refugiados em 
Portugal, com a parceria com o Serviço Jesuíta aos Refugiados, a Fidelidade vai também 
assegurar o bem-estar e a saúde desta população, através da disponibilização de um 
seguro de saúde Multicare para a cobertura do valor das despesas de apoio médico e 
hospitalar, preferencialmente nas unidades do Grupo Luz Saúde.  

Também consciente das dificuldades que os refugiados terão de enfrentar no acesso à 
habitação, ao abrigo desta colaboração, a Fidelidade vai ainda criar um seguro de fiança 
exclusivamente para esta população, em que o beneficiário figure como tomador, com o 
objetivo de superar obstáculos de acesso pelos cidadãos ucranianos ao mercado de 
arrendamento privado em Portugal, nos termos que vierem a ser acordados. 

O Serviço Jesuíta aos Refugiados tem como missão acompanhar, servir e defender pessoas 
e famílias refugiadas, deslocadas ou emigradas da sua terra natal por quaisquer motivos, 
em particular as mais vulneráveis, promovendo a justiça, a defesa dos direitos humanos, a 
assistência humanitária, o diálogo intercultural e inter-religioso, e combatendo a 
discriminação social. No âmbito da sua atividade e face ao conflito da Rússia sob a Ucrânia, 
o Serviço Jesuíta aos Refugiados está a reforçar respostas de assistência humanitária aos 
deslocados forçados a fugir do seu país. 

 
Sobre a Fidelidade 
 
Fundada em 1808, a Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, nos ramos vida e não vida, 
com uma quota de 28% em 2020, estando presente em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França, 
Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile. A agência de notação Fitch classificou a Fidelidade com a avaliação 
('rating') "A stable (IFS)" e "A -stable (IDR)", notação das mais elevadas no panorama empresarial nacional, 
destacando a elevada capitalização da Companhia, nomeadamente, o rácio de solvência e a solidez da sua 
carteira de investimentos. 



Com 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de 7 milhões em todo o mundo, a Fidelidade conduz a sua 
atividade com uma estratégia de “Customer Centric Approach” e, através de uma rede de distribuição e 
canais de elevada dimensão e capilaridade, garante aos consumidores, uma experiência integrada e 
personalizada, independentemente do canal utilizado.  

A Fidelidade é guiada por valores que a definem desde sempre: experiência, inovação, superação e 
proximidade e, já este ano, foi reeleita Escolha do Consumidor na categoria de “Seguradoras”, “Marca de 
Confiança” e Seguradora mais Reputada em Portugal. 

Apoiar o desenvolvimento e a construção de uma sociedade sustentável é parte essencial da sua política de 
Responsabilidade Social, que é consubstanciada no Programa Fidelidade Comunidade, que distingue 
entidades que trabalham nas áreas do envelhecimento, prevenção em saúde e inclusão de pessoas com 
deficiência ou incapacidade. 

www.fidelidade.pt   
 

 


